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TZ.282.4.2021                                                                                            

Zielona Góra, dnia 11.05.2021 r. 

 

ZAWIADOMIENIE  

o udzieleniu wyjaśnień treści Zaproszenia do składania ofert cenowych  

oraz zmianie terminu składania ofert cenowych II 

 

Zamawiający niniejszym informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia – nr referencyjny: TZ.282.4.2021 – 

prowadzonym w trybie konkursu pisemnych ofert cenowych na: „Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych 

dla Zakładu Patomorfologii” wniesiono następujące pytania: 

 

Pytanie nr 1 

Odnośnie zadania 4 – mamy inne pojemności, czy mogę dopisać:cenę netto/ pojemność proponowana? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, tym samym pozostawia zapisy Zaproszenia 

do składania ofert cenowych bez zmian. 

 

Pytanie nr 2 

Zadanie nr 3: 

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 i 2 odczynnika w plastikowych opakowaniach o pojemności 5 litrów w ilości 200 

opakowań w pozycji 1 oraz 280 opakowań w pozycji 2. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, tym samym pozostawia zapisy Zaproszenia 
do składania ofert cenowych bez zmian. 

 

Pytanie nr 3 

Zadanie nr 5: 

Poz.1: Prosimy o dopuszczenie zestawu do barwienia metodą Ziehl Neelsen – produkt medyczny do diagnostyki in vitro 

– gotowy manualny zestaw odczynników do barwień – czas postępowania ok. 1h 15 min. Zastosowanie:  wykrycie 

obecności chorobotwórczych prątków (głównie prątków Kocha) w preparatach histologicznych. Zestaw odczynników do 

wykonania 100 oznaczeń składający się z: 

- fuksyny fenolizowanej, 30 ml 

- zakwaszony alkohol, 30 ml 

- hematoksylina Mayera, 30 ml 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, tym samym pozostawia zapisy Zaproszenia 

do składania ofert cenowych bez zmian. 
 

Pytanie nr 4 

Zadanie nr 5: 

Poz.2: Prosimy o dopuszczenie zestawu do barwienia metodą P. A. S. Hotchkiss Mc Manus- Produkt medyczny do 

diagnostyki in vitro- gotowy manualny zestaw odczynników do barwień- czas postępowania ok. 60 min. Zestaw 

odczynników do wykonania około 100 oznaczeń składający się z: 

- roztwór kwasu nadjodowego , 30 ml 

- odczynnik Schiffa wg.Hotchkiss McManus, 30 ml 

- hematoksylina Mayera, 30 ml 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, tym samym pozostawia zapisy Zaproszenia 

do składania ofert cenowych bez zmian. 
 

Pytanie nr 5 

Zadanie nr 5: 

Poz.3: Prosimy o dopuszczenie zestawu do barwienia  „Impregnacja srebrem”  - Produkt medyczny do diagnostyki  

in-vitro – gotowy manualny zestaw odczynnikowy barwiący –  Czas postępowania ok.  25 min. Zestaw odczynników do 

wykonania około 100 oznaczeń składający się z: 

- Roztwór nadmanganianu potasu 0,5%, 30 ml 

- Kwas siarkowy 0,5%, 30 ml 

- kwasu szczawiowego, 30 ml 
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- siarczanu amonowo-żelazowego 2%, 30 ml 

- Roztwór amoniaku, 30 ml 

- Roztwór formaliny, 30 ml 

- Tiosiarczan sodu 2%, 30 ml 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, tym samym pozostawia zapisy Zaproszenia 

do składania ofert cenowych bez zmian. 
 

Pytanie nr 6 

Zadanie nr 5: 

Poz.4: Prosimy o dopuszczenie zestawu do barwienia  „CONGO RED” - Produkt medyczny do diagnostyki in-vitro – 

gotowy manualny zestaw odczynnikowy barwiący – Czas postępowania ok. 50 min. Zestaw odczynników do wykonania 

około 100 oznaczeń składający się z: 

- Roztwór czerwieni Congo, 30 ml 

- Roztwór węglanu litu, 30 ml 

- Bufor różnicujący, 30 ml 

- Hematoksylina Mayera, 30 ml 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, tym samym pozostawia zapisy Zaproszenia 

do składania ofert cenowych bez zmian. 

 

Pytanie nr 7 

Zadanie nr 5: 

Poz.5: Prosimy o dopuszczenie zestawu do barwienia  „VAN GIESON TRICHROME” - Produkt medyczny do 

diagnostyki in-vitro – gotowy manualny zestaw odczynnikowy barwiący – Czas postępowania – ok. 35 min. Zestaw 

odczynników do wykonania około 100 oznaczeń składający się z: 

- Hematoksylina żelazowa Weigerta A, 30 ml 

- Hematoksylina żelazowa Weigerta  B, 30 ml 

- Pikrofuksyna Van Gieson, 30 ml 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, tym samym pozostawia zapisy Zaproszenia 

do składania ofert cenowych bez zmian. 
 

Pytanie nr 8 

Zadanie nr 5: 

Poz.6: Prosimy o dopuszczenie zestawu do barwienia  „WEIGERT VAN GIESON - Produkt medyczny do diagnostyki 

in-vitro – gotowy manualny zestaw odczynnikowy barwiący – Czas postępowania – ok. 1h 40 min. Zestaw odczynników 

do wykonania około 100 oznaczeń składający się z: 

-Roztwór kwasu nadjodowego, 30 ml 

-Roztwór Weigert’a, 75 ml 

-Odczynnik Jenkinsa, 30 ml 

-Hematoksylina żelazowa Weigert’a - roztwór A, 30 ml 

-Hematoksylina żelazowa Weigert’a - roztwór B, 30 ml 

-Pikrofuksyna Van Gieson’a, 30 ml 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, tym samym pozostawia zapisy Zaproszenia 
do składania ofert cenowych bez zmian. 

 

Pytanie nr 9 

Zadanie nr 5: 

Poz.7: Prosimy o dopuszczenie zestawu do barwienia  „Perls”- Produkt medyczny do diagnostyki in vitro- gotowy 

manualny zestaw odczynników do barwień - czas postępowania ok. 40 min. Zestaw odczynników do wykonania około 

100 oznaczeń składający się z: 

- Roztwór żelazocyjanku potasu, 10 x 8 gr 

- Kwas solny 50%, 2 x 100 ml 

- Nuclear Fast Red, 30 ml 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, tym samym pozostawia zapisy Zaproszenia 

do składania ofert cenowych bez zmian. 
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Pytanie nr 10 

Zadanie nr 5: 

Poz.8: Prosimy o dopuszczenie zestawu do barwienia „Long Giemsa acc. Lennert” – produkt medyczny do diagnostyki 

in vitro – gotowy manualny zestaw odczynnikowy barwiący – czas postępowania ok. 60 minut. Zastosowanie: 

wykrywanie obecności Helicobacter Pylori w biopsyjnych wycinkach żołądka. Zestaw odczynników na 100 oznaczeń 

składający się z: 

- Giemsa acc. Pappenheim – 2 x 125 ml 

- bufor alkoholowy – 75 ml 

- Isowave – 2 x 75 ml 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie oraz dokonuje stosownych zmian w Formularzu 

cenowo – technicznym  dla zadania nr 5 (Załącznik nr 6). 
 

Pytanie nr 11 

Zadanie nr 6: 

Poz.1: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż oczekuje 12 opakowań po 12 probówek napełnionych 10 ml żelu 

każda. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 12 

ZADANIE NR 4 : 

Poz.1 Czy Zamawiający dopuści Spray do utrwalania wszelkich rozmazów i cytologii ginekologicznej typu BIO FIX,  

op. a 200 ml z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie oraz dokonuje stosownych zmian w Formularzu 

cenowo – technicznym  dla zadania nr 4 (Załącznik nr 5). 
 

Pytanie nr 13 

ZADANIE NR 4 : 

Poz.2 czy Zamawiający dopuści Gotowy preparat do mrożenia tkanek i wycinków typu CRYO SPRAY, op. a 150 ml  

z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie oraz dokonuje stosownych zmian w Formularzu 

cenowo – technicznym  dla zadania nr 4 (Załącznik nr 5). Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku,  

gdy Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia, który po przeliczeniu na pełne opakowania, daje większą ilość ml niż 
wymagana przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu cenowo – technicznym wycenę 

wymaganej przez Zamawiającego ilości. Ze względu na obowiązek przyjmowania przez Zamawiającego na etapie 
realizacji wyłącznie pełnych opakowań, nadwyżka ml ponad wymaganą przez Zamawiającego ilość stanowić będzie 

koszt Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 14 

ZADANIE NR 4 : 

Poz.5.  Czy zamawiający dopuści Odwapniacz elektrolityczny, op. a 2500 ml z odpowiednim przeliczeniem 

zamawianych ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie oraz dokonuje stosownych zmian w Formularzu 
cenowo – technicznym  dla zadania nr 4 (Załącznik nr 5). 

 

Pytanie nr 15 

ZADANIE NR 4 : 

Poz.6 Czy Zamawiający dopuści Medium mrożeniowe do kriostatu typu Killik, przezroczyste, op. a 100 ml   

z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie oraz dokonuje stosownych zmian w Formularzu 

cenowo – technicznym  dla zadania nr 4 (Załącznik nr 5). Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku,  
gdy Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia, który po przeliczeniu na pełne opakowania, daje większą ilość ml niż 

wymagana przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu cenowo – technicznym wycenę 
wymaganej przez Zamawiającego ilości. Ze względu na obowiązek przyjmowania przez Zamawiającego na etapie 

realizacji wyłącznie pełnych opakowań, nadwyżka ml ponad wymaganą przez Zamawiającego ilość stanowić będzie 
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koszt Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 16 

ZADANIE NR 4 : 

Poz.7 Czy Zamawiający dopuści Preparat do usuwania parafiny z mikrotomów i urządzeń histologicznych nie 

zawierający ksylenu op. a 100 ml z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie oraz dokonuje stosownych zmian w Formularzu 

cenowo – technicznym  dla zadania nr 4 (Załącznik nr 5). Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku,  
gdy Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia, który po przeliczeniu na pełne opakowania, daje większą ilość ml niż 

wymagana przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu cenowo – technicznym wycenę 

wymaganej przez Zamawiającego ilości. Ze względu na obowiązek przyjmowania przez Zamawiającego na etapie 
realizacji wyłącznie pełnych opakowań, nadwyżka ml ponad wymaganą przez Zamawiającego ilość stanowić będzie 

koszt Wykonawcy. 
 

Pytanie nr 17 

ZADANIE NR 5 : 

Poz.7  

Czy Zamawiający dopuści Perls- Produkt medyczny do diagnostyki in vitro- gotowy manualny zestaw odczynników do 

barwień - czas postępowania ok. 35 min. Zastosowanie: wykrycie reaktywnego żelaza w wycinkach tkanek. 

Zestaw odczynników do wykonania około 100 oznaczeń składający się z: 

A) Roztwór żelazocyjanku potasu 30 ml 

B) Bufor do aktywacji kwasu 30 ml 

C) Carmalum wg Mayera 30 ml 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie oraz dokonuje stosownych zmian w Formularzu 
cenowo – technicznym  dla zadania nr 5 (Załącznik nr 6). 

 

Pytanie nr 18 

zadanie nr 2 poz. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej jakości parafiny histopatologicznej stanowiącą mieszankę 

parafiny, wysoko rafinowanych polimerów parafinowych i zwiększający infiltrację DMSO, o temperaturze topnienia  

56-58oC. Parafina do przepajania materiału i zatapiania ( metodami manualnymi i w urządzeniach zatapiających ). 

Skład: parafina stała ˂95%, polimery <5%, Dimetylosulfotlenek (DMSO) <1%. Parafina w formie płaskich łusek. 

Opakowanie: łatwy w otwieraniu plastikowy worek 1 kg lub opakowanie kartonowe 10 kg? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, tym samym pozostawia zapisy Zaproszenia 
do składania ofert cenowych bez zmian. 

 

Pytanie nr 19 

zadanie nr 4 poz. 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie łagodnego bezpiecznego odwapniacza na bazie kwasu 

mrówkowego? 

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie składu odwapniacza elektrolitycznego. 

 

Pytanie nr 20 

zadanie nr 4 poz. 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie medium mrożeniowego do kriostatu, przeźroczystego o pojemności 

100ml? 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował już w tym zakresie Formularz cenowo – technicznym  dla zadania nr 4 
(Załącznik nr 5) – patrz odpowiedź na pytanie nr 15. 

 

Pytanie nr 21 

zadanie nr 4 poz. 7 

Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaproponowanie preparatu do usuwania parafiny z mikrotomów i urządzeń 

histologicznych nie zawierający ksylenu o pojemności 100 ml? 
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Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował już w tym zakresie Formularz cenowo – technicznym  dla zadania nr 4 

(Załącznik nr 5) – patrz odpowiedź na pytanie nr 16. 

 

Pytanie nr 22 

zadanie nr 6 poz. 2 i 3 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie poz. asortymentowych nr 2 i 3 z zadania nr 6 i utworzenie odrębnego 

pakietu. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym 

postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych ofert cenowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, tym samym pozostawia zapisy Zaproszenia 

do składania ofert cenowych bez zmian. 

 

Pytanie nr 23 

Dot. zadania nr 3: 

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 Alkohol etylowy , całkowicie skażony 95% op’ a 3,8L z odpowiednim 

przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, tym samym pozostawia zapisy Zaproszenia 
do składania ofert cenowych bez zmian. 

 

Pytanie nr 24 

Dot. zadania nr 3: 

Zamawiający dopuści w pozycji 2 Alkohol etylowy absolutny, bezwodny całkowicie skażony op’ a 3,8L z odpowiednim 

przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, tym samym pozostawia zapisy Zaproszenia 

do składania ofert cenowych bez zmian. 
 

Pytanie nr 25 

ZADANIE NR 3 

Z treści wynika, iż realizacja przedmiotu zamówienia będzie przez 24 miesiące. Proszę o informację jakie ilości będą 

zamawiane jednorazowo? Informacja niezbędna w celu prawidłowego wyliczenia kosztów transportu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie określić jakie ilości przedmiotu zamówienia będą zamawiane w ramach 

jednorazowej dostawy. 

                                                                                                                                                          

W związku z wyjaśnieniami udzielonymi Wykonawcom, dotyczącymi przedmiotowego postępowania, 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 14.05.2021 r. do godziny 10:00.    

                                                                                                                      

W przypadku ofert składanych w formie elektronicznej termin przesłania hasła, umożliwiającego otwarcie oferty: 

14.05.2021 r. w godzinach od 10:10 do 10:50. 

 

Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach Zaproszenia do składania 

ofert cenowych, nawet tam, gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione. 

                    

Załączniki: 

Załącznik nr 5 - Formularz cenowo - techniczny dla zadania nr 4 po zmianach z dnia 11.05.2021 r. 

Załącznik nr 6 - Formularz cenowo - techniczny dla zadania nr 5 po zmianach z dnia 11.05.2021 r   

        

 

ZAMAWIAJĄCY: 

         

Prezes Zarządu 

        dr Marek Działoszyński 

        podpis na oryginale 

Otrzymują: 

www.bip.szpital.zgo.pl 

a/a TZ.282.4.2021 

http://www.bip.szpital.zgo.pl/

